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Beste Zeilvrienden,
Een stormachtige zuidwester waait over het land. Hagel en natte sneeuw zorgen voor
files met recordlengte. Het is en paar dagen na Pasen. Voor veel zeilers het traditionele
begin van het zeilseizoen. Maar daarvan is in de Rond en Platbodemvloot nog weinig te
merken. Bij Stofbergen in Enkhuizen liggen nog maar een paar aken in het water. Wel
wordt er in de loods hard gewerkt. Bij Van Rijnsoever in Deil hetzelfde beeld. Er ligt één
schip (de Fidélia) in het water maar schipper Ted van Rijnsoever is op
wintersportvakantie.
Terwijl iedereen nog bezig is met de voorbereidingen op het zeilseizoen -schuren,
lakken, schuren lakken etc.- buigt het bestuur van de Klassenorganisatie zich ook over
zaken die zich binnenkort gaan afspelen. Zoals de voorbereidingen op de Nederlandse
Kampioenschappen. Maar daarover later meer in deze nieuwsbrief. We willen het eerst
hebben over wat vroeger de meetbrieven heetten:

Certificaten.
Ons bestuurslid Hans Voskuil heeft het computerprogramma om de certificaten -namens
het Watersportverbond- uit te printen en te controleren. Het Watersportverbond zal deze
certificaten de komende week verzenden. Op een groot aantal certificaten staat vermeld
dat deze niet geldig is voor wedstrijden. In een begeleidende brief wordt uitgelegd
waarom het certificaat niet geldig is voor wedstrijden en wat er moet worden gedaan om
weer een geldig certificaat te krijgen. In vrijwel alle gevallen gaat het hierbij om het
verlopen van de vijfjaarlijkse hermeting, dwz een controle of de schepen nog binnen de
tolerantie op hun watermerken liggen. Ook de zeilen worden gecontroleerd.
Kijk ook hier > voor meer achtergrondinformatie.
Omdat het jammer is indien we je zouden missen in het wedstrijdveld, en zeker bij de
Nederlandse Kampioenschappen, heeft het bestuur van de Klassenorganisatie besloten
gezamenlijke hermetingscontroles te organiseren waarvan de kosten, voor haar
leden, geheel gedragen worden door de klassenorganisatie.
Deze controles zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 12 mei in Eemnes (jachthaven
Kroes) waar ook kan worden gewogen als blijkt dat een schip niet meer binnen de
tolerantie op de watermerken ligt. De controle (door een erkende verbondsmeter) is
gratis, het wegen kost € 70,- per schip.
Wie niet naar Eemnes kan komen heeft dit voorjaar de keuze uit twee andere controles:
vrijdagmiddag 18 juni in Muiden, voorafgaande aan de Markervuur en nog een aan te
kondigen controle eind april/begin mei in Workum
Begin september zal er een hermeting plaatsvinden in Tholen.
Wie nieuwe watermerken nodig heeft kan deze bestellen via onze website.
Voor deze hermetingen ( tevoren aanmelden svp) en ook andere vragen kun je
contact opnemen met Hans Voskuil: meetbrieven@zeelandnet.nl

Forum voor onze leden.
Bestuurslid en webmaster Frank de Bruin heeft, samen met PieterJan Spijkerman van de
Robbe (ZC372) een zogenaamd bulletinboard gecreëerd waarop zeilers van onze
klassenorganisatie kunnen discussiëren. Er is ook een -zelf in te vullen- overzicht van
diverse wedstrijden en het aantal inschrijvingen daarvoor. Op die manier kun je zien wie
er nog meer plannen hebben om mee te gaan doen
Het ZeilersForum werkt als volgt:
1. Je komt bij het ZeilersForum via onze startpagina aan de linkerkant “Snelle links”
- “ZeilersForum” of door hier > te klikken
2. Als gast kun je al een aantal onderwerpen zien.
3. Om mee te kunnen discussiëren of aan te geven welke wedstrijden je mee denkt
te gaan doen moet je je registreren. Klik op “registreren” boven de knop Inloggen
Je word verzocht je te registreren met je volledige -werkelijke- naam om te
voorkomen dat ongewenst gebruik van het forum plaats vindt. Kies een makkelijk
paswoord (minimaal 4 tekens).
Nadat je je aangemeld hebt wordt je aanmelding zo snel mogelijk bevestigd via email. Daarna kun je deelnemen aan de discussies.
4. Bij de eerste keer inloggen, gebruikersnaam en paswoord ingeven, als je computer
“cookies” accepteert hoeft dat daarna niet meer.
Dan graag onder “wedstrijddeelname” opgeven aan welke wedstrijden je denkt
mee te doen door de betreffende wedstrijd te kiezen en op de knop “antwoord” te
klikken en met scheepsnaam en nummer aan te geven dat je mee denkt te doen,
of zeker meedoet, of ingeschreven hebt etc.
5. Bij de andere onderwerpen kun je ook meedenken/discussiëren
Het beheer van het ZeilersForum ligt bij Frank, moderatie wordt gedaan door Frank en
PieterJan

Reguleerlijnen.
Tijdens de jaarvergadering kwam ter sprake dat het SSRP een schrijven aan de
zeilmakers heeft gestuurd dat er geen reguleerlijnen meer in zeilen mogen worden
gemaakt. Wij hebben de Technische Commissie van de SSRP laten weten dat inmiddels
alle wedstrijdschepen al vele jaren met reguleerlijnen varen . De SSRP zal deze regel
t.z.t. aanpassen maar voorlopig kan iedereen, je hebt immers en geldige meetbrief,
blijven varen met reguleerlijnen. Zeilmaker Simon den Boer stelt: “ Met het moderne
zeildoek kun je, als je zonder reguleerlijnen vaart, je zeilen na twee jaar wel
weggooien….”

Nederlandse Kampioenschappen.
Bestuurslid Ruud Schaap is de afgelopen weken druk bezig geweest met het samenstellen
van een, door het Watersportverbond erkende, technische en protestcommissie voor de
Nederlandse Kampioenschappen. Het inschrijfformulier en de officiële aankondiging van
de wedstrijden moeten nog door het Watersportverbond worden goedgekeurd. Zodra
deze procedure achter de rug is kunnen wij de aankondiging begin juni aan alle
meetbriefhouders verzenden.
In Monnickendam hebben we inmiddels met havenmeester Jan Horden gesproken die dit
jaar voor betere brugbedieningen en voor meer plaats in de binnenhaven zal zorgen.
Voor het feest en het uitstekende diner hebben we weer een scheepshal op het oog en de
muziek vond iedereen zo goed dat we La Gionda nogmaals hebben geboekt.
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit: donderdag 2 september moet
iedereen aanwezig zijn voor de controle, vrijdag 3 wedstrijden en een feestelijk diner,
zaterdag 2 wedstrijden en s avonds het operaoptreden, zondag 1 lange baan wedstrijd
En nu maar hopen dat het niet stormt want dan wordt het weer zingen geblazen….

Meer schepen met een meetbrief
Intussen doen we ook weer pogingen om meer ongemeten schepen of schepen zonder
geldige meetbrief op te nemen in het circuit van officiële wedstrijden en met name voor
de Nederlandse Kampioenschappen waarvoor minimaal 12 schepen met een geldige
meetbrief moeten starten .
Bestuurslid Maaike Steenstra is bezig met het maken van een kleine brochure wat de
schippers moeten doen om van ongemeten in de gemeten klasse te komen. Zij zal ook,
met nadruk, zeilers van de VSRP actief benaderen oa door deelname aan de reünie van
de VSRP op 6-9 augustus in Koudum (GalamaDammen), zie website www.vsrp.nl
En zo , beste leden, zijn we als bestuur allemaal bezig om het iedereen zoveel mogelijk
naar de zin te maken in de hoop dat wij de komende maanden bij de wedstrijden ook
veel bekende en tevreden gezichten zien .En …ga nu nog maar even lekker schuren,
lakken schuren, lakken.
Namens het bestuur van de Rond en Platbodem Klassenorganisatie,
hartelijk groet en een goed seizoen.
Richard Kaan.
PS Vergeet niet regelmatig naar onze website te kijken want daar kunt je het laatste
nieuws -en vele andere zaken- terugvinden: www.rondenplatbodem.nl

